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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 
Nöyrimmät kiitokset luottamuksesta, kun valitsitte minut toiselle vuodelle puheenjoh-

tajaksi. Nöyrimmät kiitokset myös kaikille äänestäjille, sillä ylsin jopa Juhlavuoden kilta-

laiseksi!  Suu on hevosenkengällä, mutta viime vuosi oli opettavainen kaikin puolin. 

Vaakakupit kun tuppaa pysymään aina tasoissa, sehän on selvä. Mutta nyt tuoreilla 

eväillä uuteen vuoteen. Uuden hallituksen kokoontuessa kuuntelin hetken keskustelua 

ulkopuolisin korvin. Miten kehittävää ja innostunutta keskustelu olikaan yhdistyk-

semme tulevasta toiminnasta. Sitä oli vähintäänkin ilo kuunnella. Henkilökohtaisesti 

lähden tulevaan vuoteen suurella luottamuksella hallitukseen sekä toimintaan osallistu-

vaan jäsenistöön. Minusta tuntuu, että on tulossa upea vuosi! 

Marjut Leskinen 
puheenjohtaja 

 
 
SIHTEERI TIEDOTTAA 
Kuhankosken Kilta r.y. puheenjohtaja ja hallitus 2018 
puheenjohtaja: Marjut Leskinen 050 303 2422 marjut.leskinen@kuhankoskenkilta.fi 
varapuheenjohtaja ja näyttelysihteeri: Taina Riitto 0400 533 609 taina.riitto@pp.inet.fi 
sihteeri: Heli Wiklund 050 440 2750 heli.wiklund@kuhankoskenkilta.fi 
webmaster: Harri Oinonen 050 371 2527 harri.oinonen@gmail.com 
hallituksen jäsen: Outi Rämö 040 086 9057 outi.ramo@gmail.com 
hallituksen jäsen: Juha Mikkola 040 512 1039 juha.a.mikkola@gmail.com 
hallituksen jäsen: Pirjo Helin 050 370 6949 pirjo.a.helin@luukku.com 
hallituksen jäsen: Marja Viskari 050 571 0715 marja.viskari@gmail.com 
hallituksen jäsen: Taina Sipilä 040 347 4002 taina.sipila@lhkk.fi 
hallituksen jäsen: Susanna Mandelin susanna.mandelin@gmail.com 
 
Pop Up – näyttely   21.5. - 3.6. 

Tänä vuonna Pop Up -näyttely keskittyy yhteen, suurempaan ja kaksiviikkoiseen näyttelyyn Kuto-

mon kauppakeskuksessa. Paikka täsmentyy lähempänä näyttelyaikaa. Näyttely alkaa samaan ai-

kaan Forssa-viikon kanssa ja jatkuu vielä viikon. Mukaan voi osallistua maks. 8 teoksella/taiteilija ja 

osallistumismaksu on 20€. Teosmyynnistä menee 10 % provisio. 

Näyttely pystytetään sunnuntaina 20.5. klo 14:00 ja puretaan 3.6. 18:00 
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Kesänäyttely Jokioisten Tapulimakasiinissa    19.6. - 15.7. 

Perinteinen Kesänäyttely pidetään viikoilla 25 - 28 eli 19.6.- 15.7 Jokioisten Tapulimakasiinissa, 

Kirkkotie 2, Jokioinen. Osallistumismaksu on 20 euroa /maks. 5 teosta /taiteilija. Näyttelyn pysty-

tys alkaa maanantaina 18.6. klo 17:00. Näyttelypystytysryhmä auttaa ja voi suorittaa pientä hie-

nosäätöä asettelussa, mutta lähtökohtaisesti jokainen valitsee itse teoksillensa paikan ja pääsee 

vasaran varteen. 

Jäsenten yhteystiedot  

Muistathan päivittää muuttuneet yhteystietosi! Voit ilmoittaa ne suoraan sihteerille (Heli Wiklund 

050 4402750 heli.wiklund@kuhankoskenkilta.fi) tai Killan www-sivujen palautelaatikon kautta.   

Killalla on myös postilokero Forssan Kehräämöllä. Postilokero sijaitsee kehräämön päärakennuk-

sen (Wahreninkatu 13, sisäänkäynti A ja B) aulassa, heti ovesta oikealle.  

Ne jäsenet, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa, eivätkö ole erikseen toivoneet paperi-

kirjettä, saavat tätä kirjettä lukuun ottamatta jäsentiedotteensa sähköisesti.   

 
MUISTATHAN MAKSAA JÄSENMAKSUN VUODELLE 2018! Jäsenmaksun summa vuodelle 2018 on 
25€.  
Jäsenkirjeen liitteenä on maksulappu sekä jäsenkortti.   

  
 
Uusi kunniajäsen 

Outi Silfvenius valittiin vuosikokouksessa Kuhankosken Killan kunniajäseneksi. Onnea Outi! 

 
 
Vuoden 2017 kiltalaista äänestäneiden kesken arvottiin Harri Oinosen valokuvateos. Arvonnan 

voitti Ria Louhisola. Onnea Ria! 
 

 

Killan puheenjohtaja ja sihteeri 
Puheenjohtaja Marjut Leskinen 050 303 2422 marjut.leskinen@kuhankoskenkilta.fi 
Sihteeri           Heli Wiklund     050 440 2750 heli.wiklund@kuhankoskenkilta.fi 
 
 
 

Käsityökeskus Sigridistä killan jäsenkorttia näyttämällä: 
Yli 20 € taiteilijatarvikeostoksista -10 % 
yli 50 € taiteilijatarvikeostoksista -20 % 
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